Obec Kráľov Brod, Obecný úrad 925 41 Kráľov Brod č.4
INFORMÁCIA
Pre verejnosť
Obec Kráľov Brod v zmysle zákona č.39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov informuje verejnosť že zverejnilo spôsobom v mieste obvyklým, t.j. na
úradnej tabuli obce a na webovej stránke www.kralovbrod.sk
1. Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia (len na webovom sídle)
2. Stručné zhrnutie údajov a informácie o obsahu podanej žiadosti poskytnuté
prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi
3. Zverejnenie údajov a informácií podľa ustanovenia §11 zákona o IPKZ a výzvu dotknutej
verejnosti na písomní prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu verejnosti s možnosťou
vyjadrenia sa k začatiu konania na 15 dní
pre prevádzku „Hydinárska farma Kráľov Brod“ prevádzkovateľovi AGROSTAAR KB
spol. s r.o. Kráľov Brod 2, 925 41 Kráľov Brod.
Žiadosť o zverejnenie bola obci Kráľov Brod doručená zo Slovenskej inšpekcie životného
prostredia dňa 9.7.2020.
Do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy):
- Správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia Bratislava – Stále pracovisko Nitra,
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra, v pracovných
dňoch v čase od 9,00 hod. do 14,00 hod.
- Obec : Obec Kráľov Brod v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 15,00hod.
- Webové sídlo : www.sizp.sk, www.kralovbrod.sk
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:
Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Výsledok procesu: záverečné stanovisko
Číslo: 1522/2020-1.7/vt
Zo dňa: 28. 04. 2020
Právoplatné dňa: 05. 06. 2020 Strana 3/4 zverejnenia a výzvy
Zoznam dotknutých orgánov:
1. Okresný úrad Galanta, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
– štátna správa v odpadovom hospodárstve
2. – štátna vodná správa
3. – štátna správa ochrany ovzdušia
4. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho
hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie,
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
5. Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta, Hodská 353, 924 01 Galanta
Inšpekcia nariadi ústne pojednávanie v súlade s ustanovením § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti
s ustanovením § 21 ods. 2 zákona o správnom konaní.
Informácia vyvesená dňa : 10.07.2020
Informácia zvesená dňa :
Mgr. Gergely Agócs
starosta obce

